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Արձանագրություն N 207 

 

ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի   

2021թ-ի մայիսի 27-ի նիստի 

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 27 (քսանյոթ) անդամներից  24-ը: 

Օրակարգ 

1. Դոկտորական ատենախոսության թեմայի հաստատման հարցը /զեկ.`գիտ. քարտուղար 

Գ. Բալասանյան/ 

2. Պրոֆեսորի թափուր պաշտոնի և դոցենտի թափուր պաշտոնի դիմումների քննարկում և 

մրցույթի անցկացում /զեկ.՝ գիտ. քարտուղար Գ. Բալասանյան/: 

3. Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի դոցենտ, 

բ.գ.թ. Վարդուհի Պետրոսյանի «Քաղաքական տերմինների ֆրանսերեն-հայերեն 

բառարան»-ը հրատարակության երաշխավորելու մասին  հարցը: /զեկ.՝ գիտ. քարտուղար 

Գ. Բալասանյան/: 

1. ԵՊՀ Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ասպիրանտների 

թեկնածուական ատենախոսության գիտական ղեկավարի փոփոխման մասին հարցը: 

2. Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտների ատեստավորման հարցը /զեկ.՝ գիտ. քարտուղար Գ. 

Բալասանյան/: 

3. Ընթացիկ հարցեր: 

Խորհուրդը որոշեց. 

 

1. Հաստատել պ.գ.թ., դոցենտ Ռոման Գագիկի Կարապետյանի դոկտորական 

ատենախոսության թեման հետևյալ ձևակերպմամբ՝  «Հայաստանի 

Հանրապետություն-Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերությունները 

աշխարհաքաղաքական իրողությունների համատեքստում 1991-2020թթ», ԻԳ.00.04 



«Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների 

դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման համար: 

2. Ընտրել՝  

ա/ հաշվիչ հանձնաժողով և քվեաթերթիկում գրանցել պրոֆեսորի թափուր պաշտոնի 

համար Խ. Գալստյանի, Ա. Ալեքսանյանի, դոցենտի թափուր պաշտոնի համար Ա. 

Սարգսյանի, Հ. Շափաղաթյանի, Ռ. Կարապետյանի, Ա. Բաբայանի, Ա. Աբրահամյանի, 

Է. Քալանթարյանի, Ա. Մարդոյանի անունները: 

բ/ Անցկացնել փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի թվեարկությունից հետո գիտական 

խորհրդի նիստը հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը, ըստ որի խորհրդի 27 

անդամներից քվեարկությանը մասնակցել են 24-ը և ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ` 

1. Պրոֆեսորի թափուր պաշտոնի համար՝  

Գալստյան Խաչիկ - 24 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

Ալեքսանյան Աշոտ -24 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

2. Դոցենտի թափուր պաշտոնի համար՝  

Սարգսյան Առնակ – 24 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

Շափաղաթյան Հասմիկ – 24 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

Կարապետյան Ռոման – 24 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

Բաբայան Ամալյա – 24 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

Աբրահամյան Անահիտ – 24 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

Քալանթարյան Էդգար – 24 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

Մարդոյան Աշոտ – 24 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

3. Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի 

դոցենտ, բ.գ.թ. Վարդուհի Պետրոսյանի «Քաղաքական տերմինների ֆրանսերեն-հայերեն 

բառարան»-ը երաշխավորել հրատարակության: 

4. ա/ Հեռակա ուսուցման ասպիրանտ Քրիստինե Հակոբի Ավագյանի գիտական ղեկավար 

հաստատել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Խաչիկ Սամվելի Գալստյանին: 

բ/ Հեռակա ուսուցման ասպիրանտ Արմենուհի Գևորգի Գևորգյանի գիտական ղեկավար 

հաստատել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Աշոտ Փայլակի Ենգոյանին: 

գ/ Առկա ուսուցման ասպիրանտ Մանյա Լևոնի Մկրտչյանի գիտական ղեկավար հաստատել 

ք.գ.դ., պրոֆեսոր Խաչիկ Սամվելի Գալստյանին: 

դ/ Հեռակա ուսուցման ասպիրանտ Նինա Հրայրի Դավթյանի գիտական ղեկավար հաստատել 

ք.գ.դ., պրոֆեսոր Խաչիկ Սամվելի Գալստյանին: 

ե/ Առկա ուսուցման ասպիրանտ Վիկտորիա Վարդգեսի Մելքոնյանի գիտական ղեկավար 

հաստատել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Խաչիկ Սամվելի Գալստյանին: 



5. Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտներին ատեստավորել և երաշխավորել ուսուցման 

հաջորդ տարի տեղափոխվելու համար: 

  

 

Գիտական խորհրդի նախագահ, պրոֆեսոր                  Գ. Պետրոսյան 

Գիտական խորհրդի քարտուղար, դոցենտ                                 Գ. Բալասանյան 

 

 


